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Fortjeneste af Confirmationens Indforelse og nogle Samtidiges Yt- 
tringer om dens Indflydelse og Virkning paa Folkets religiöse 
Oplysning.

Samme Medlem havde ogsaa begyndt at udarbeide Selska
bets Historie j og havde allerede forelagt det de forste to Decen- 
nier. Döden som afbröd hans ualmindelige Virksomhed, berøve
de os ogsaa Fortsættelsen af dette Arbeide.

Justitsraad og Professor Molbech har forelagt Selskabet den 
forste Afdeling af en af ham forfattet ’’kort Oversigt af det dan
ske Sprogs Historie,'’ hvilken Afdeling omfatter Perioden fra det 17de 
Aarhundredes Begyndelse, indtil ned imod vore Dage, og afhandler 
saavel hvorledes Modersmaalet i det 17de Aarhundrede og Begyn
delsen af det 18de, tabte endeel af dets ældre Raaehed, Fyndig
hed og nationale Charakteer, uden at dette Tab opveiedes ved en 
til andre nyere europæiske Sprogs daværende Cultur svarende For
finelse j som og hvorledes med Holberg, som man kunde kalde 
Stifteren af den nyere danske Literatur, en nye Periode oprandt 
for det danske Sprog, hvori det efterhaanden, men særdeles fra 
Midten af det 18de Aarhundrede, antog den stilistiske Charakteer, 
som det siden, uden væsentlige og dybt indgribende Forandringer, 
har bevaret. Forfatteren har i Korthed charakteriseret, saavel de 
fra Sprogculturens og Stilens Side mest udmærkede danske Pro
saister i det 18de Aarhundrede, fra Kraft, Snedorf, Guldberg og 
Schytte, ned til Baggeseu og Rahbek*, som den betydende og vig
tige Omdannelse i den æsthetiske Smag og i Digtekunsten, der 
begyndte med lullin og Evald, og forst fremkaldte en egentlig 
alvorlig Poesie, og med denne en höiere poetisk Diction i det 
danske Sprog. Han slutter med at gjöre opmærksom paa: at uag
tet Modersmaalet ikke altid, selv i vor Tid, behandles med til
børlig Agtelse for Nationalitet, Brug og Eiendommeligheder i Spro-
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get: viser det dog i den sildigere Tid en afgiort Drift til at for
skyde det overflødige Fremmede og Unationale, og, om endog i 
langsommere Fremskriden, at udfolde en större Kraft og Fylde 
af dets egen Dannelsesevne. Da Forfatteren har ladet sin Over- 

. / sigt af Sprogets Historie trykke som Indledning til sin danske 
Ordbog: vil en videre Angivelse af bemeldte, i Selskabet oplæste 
Afdelings Indhold her være overflødig.

■ ' x

Den physiske og liistoiiske Cksse»

Efter et Forslag fra Selskabets lyTedlem Hs. Hv. Biskop Mill
ier^ Ridder og Dannebrogsmand, besluttede Selskabet allerede i 
Aaret 1831 at lade undersöge den berömte Runemoindskrift. Uag
tet alle tidligere Undersøgelser,-Afbildninger og Beskrivelser, var 
det dog aabenbart at man ikke kjendte den nöiej det var endog 
indtil en vis Grad uafgjort hvorvidt den var en Naturfrembrin
gelse eller et Menneskeværk. Det var derfor raadeligt at Viden- 

' skabsmænd af forskjellige Fag forenede deres Undersøgelser her
over. Selskabet udnævnte ifölge heraf en Commission, som dog 
længe hindredes fra at tiltræde Reisen, idet at snart et, snart et 
andet Medlem havde Forfald. I sidste Sommer blev nu Reisen 
foretaget, af Selskabets 3 Medlemmer Geheimearchivar Fin ßlag- 
7iussen, Justitsraad Molbech og Professor Forchhammer. Fore- 
tagendets Udfald viser, at det ikke var overflødigt her at forene 
den naturvidenskabelige og historiske Undersøgelse.

Runnemoet ligger i Ströbye Sogn ikke langt fra Rönnebye i Ble
king. Commissionen fandt, atRunnemoe er en flad Granit-Gneus- 
Klippe gjennemskaaren af en sort Trapgang, som netop paa dette Sted 
udkiler sig, men imod N. O. bliver bredere og bredere, og taber sig 
i flere hundrede Skridts Afstand i en dyb Dal. Denne Trapgang 


